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Akt powołania prof. Sławomir Wiak odebrał z rąk 
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz na inauguracyj-
nym posiedzeniu Kolegium.

– Odczuwam satysfakcję z zaproszenia do prac w Ko-
legium Doradców i możliwość wykorzystania moich 
kompetencji w wytyczaniu strategicznych kierunków 
działania przez instytuty tworzące Sieć Łukaszewicz i de-
finiowaniu wspólnych obszarów badań – mówi rektor 
prof. Sławomir Wiak. – Jednym z priorytetów w mojej 
pracy jest współpraca nad projektami prowadzącymi do 
wyników, które mogą być zastosowane przez firmy oto-
czenia gospodarczo-biznesowego. Mam w tym zakresie 

duże doświadczenie, które zdobywałem na Politechnice 
Łódzkiej, kierując instytutem, wydziałem, a teraz całą 
uczelnią. Cieszę się, że będę mógł wnieść swój wkład 
w działania na poziomie silnej ogólnokrajowej sieci 
zrzeszającej instytuty badawcze. 

Prezesem Centrum Łukasiewicz jest Piotr Dardziń-
ski. W skład Kolegium Doradców wchodzi 20 osób: 5 
przedstawicieli środowiska naukowego, 10 przed-
stawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub 
finansowego oraz 5 dyrektorów instytutów Sieci.

n Ewa Chojnacka

Nagroda została przyznana za 
realizację projektów, przy czym 
kluczowa jest ich aplikacyjność. 

Dr inż. Katarzyna Znajdek z Ka-
tedry Przyrządów Półprzewodni-
kowych i Optoelektronicznych na 
Wydziale EEIA została laureatem 
za realizację projektu Wykorzy-
stanie warstw konwerterów energii 
w nowych rozwiązaniach dla ogniw 
fotowoltaicznych otrzymanego 
w konkursie Sonata NCN.

Laureatem tytułu Naukowiec 
Przyszłości jest też dr inż. Szymon 
Szufa z Wydziału Inżynierii Pro-
cesowej i Ochrony Środowiska. 
Otrzymał go za projekty Nowocze-
sna technologia toryfikacji biomasy 
do produkcji blendów paliwowych, 

biowęgla jako dodatku do nawo-
zów oraz węgla aktywnego dla 
potrzeb energetyki, rolnictwa, bu-
downictwa i przemysłu chemiczne-
go oraz Opracowanie nowatorskiej 
technologii toryfikacji biomasy do 
biowęgla, paliwa i węgla aktywne-
go dla potrzeb rolnictwa, energe-
tyki i przemysłu. Młody naukowiec 
z Katedry Inżynierii Środowiska 
jest kierownikiem projektu BIO-
CARBON 

W pierwszej grupie, która 
w czerwcu otrzymała certyfikaty 
Naukowiec Przyszłości 2019 była 
dr hab. inż. Beata Kolesińska z In-
stytutu Chemii Organicznej (ŻU 
148). 

n Ewa Chojnacka

W Kolegium Doradców

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak został powołany do Kole-
gium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz. Centrum to wraz z 37 in-
stytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach tworzy Sieć 
Badawczą Łukasiewicz. Jednym z celów Sieci jest realizacja projektów badaw-
czych, w tym międzynarodowych oraz komercjalizacja wyników prac.

Naukowcy przyszłości
W czasie 4. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju (28-29 listopada 2019 r.) 
wręczono nagrody za nowatorskie technologie i działania na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego kraju.
Laureatami w kategorii Naukowiec Przyszłości 2019 zostało troje badaczy 
z Politechniki Łódzkiej.

Dr inż. Katarzyna Znajdek i dr inż. Szymon Szufa z nagrodą 
Naukowiec Przyszłości                                                      foto: Łukasz Adrian


